September 2022
Armas Kehra Kogudus!
Täpselt pool aastat on möödas sellest, kui alustasime kogudusena osalemist
arenguprogrammis. Areng millegi suunas on hea, kui teaksime, kuhu täpsemalt.
Paljud kogudused on otsustanud, et soovivad järgida pühakirja ning vaimulikus elus
ja tegevuses ka koguduse vaimuliku visiooni.
Kahe kõrvaga kuulates kuulen aga, et me kogudusel puudub selgelt sõnastatud
visioon. Visioon üheskoos – koostöös, on ilmselt liialt abstraktne, et see kedagi
liikuma paneks. Siit tõstatuvad teemad: millisel määral toimetame evangeelses
tegevuses? Kui palju panustame kultuurilisse tegevusse? Kas kogudus on valmis ka
sotsiaalselt panustama? Mida teha piirkonna noortele ja kes oleks see initsiaator? Kas,
kas ja kas…?
Tehes selle kuu kava teadvustasin liikmete suurt hõivatust väljaspool koguduse
tegevust. Samal ajal on aga avaldatud soovi rohkem üksteist mõista ja aru saada - mis
oli üheks arenguseminari oluliseks punktiks. Soov on püstitatud ja leidnud laia
toetust, aga kas ollakse valmis enda poolt püstitatud mõtet ka praktikasse viima või
jäi see lihtsalt sooviks?
Ühiskond meie ümber vajab kindlameelseid kristlasi, kes ei toimi oma elus
meeleolude ajel. Siinjuures järelpõlv vaatab ja kuulab, kuidas eesminejad toimivad,
tegutsevad, räägivad ja toimetavad. On Kristuse järel käimine meie peale vaadates
piisavalt motiveeriv või pigem mitte?
Olgem siis innukad oma isiklikus elus korraldama suhted Issandaga ja ärme laseme
ennast uinutada mõttega, et piisab mõne asja deklareerimisest ilma praktilise
osavõtust kõiges selles, mida koguduse vaimulik, juhatus või diakonid on otsustanud.
Teeme selle paiga selliseks, et soovime ise siin osaduses olla ja näitame selle läbi
eemal olijaile, et üheskoos oleme valmis ja võimelised muutma Anija valla
vaimulikku kliimat paremaks kui see seni on olnud.
Selleks õnnistatud teenimist,

Indrek Luide Kehra Koguduse pastor
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Septembri kuukava
Aeg
R 2.09
kell 19
P 4.09
kell 11
E 5.09
kell 18
K 7.09
kell 11 ja 19
P 11.09
kell 11
P 11.09
kell 13
K 14.09
kell 11 ja 19
R 16.09
kell 19

Üritus
Osadus- ja palvekogunemine
Jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine
Noorsootöö palve- ja ohvripäev

Osadus- ja palvekogunemine

Jumalateenistus
Vanavanematepäev

Juhatab: Marilys-Mirjam Kurg

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Dejan Adam
muusika: Heli Karu

Arengukoosolek
Piiblitund Efesuse kiri
Osadus- ja palvekogunemine
Maailmakoristuspäev

P 18.09
kell 11

Jumalateenistus
Priikoguduste 140. aastapäev

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Hannes Pikkel

Koguduse laulukoori esimene kogunemine
Osadus- ja palvekogunemine

Juhatab: Marilys-Mirjam Kurg

Piiblitund Efesuse kiri

P 25.09
kell 11:00

Jumalateenistus

T 27.09
kell 18:30

PALVESAALI SAADE

K 30.09
kell 18

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel

Piiblitund Efesuse kiri

L 17.09

P 18.09
kell 13
E 19.09
kell 18
K 21.09
kell 11 ja 19

Info

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Rebeka Pikkel

Piiblitund Efesuse kiri

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Sünnipäevalapsed septembris
3.09 Helve Kaasma
6.09 Helgi Kattel

75

7.09 Rebeka Pikkel
8.09 Aili Laagriküll
Õnnistusi sünnipäevalastele!

Alustame piibliringiga
Kevadel lõpetasime väikese grupiga Filipi kirja uurimise. Käes on aktiivne
sügisperiood ja oluline osa koguduse liikmete osaduses on ka ühine piiblilugemine ja
uurimine.
Uuel hooajal alustame Efesose kirja ühist lugemist ja uurimist. Seda selliselt, et need,
kes ei käi tööl või on vabal päeval, saavad
osaleda grupis, mis koguneb kolmapäeviti
kell 11. Tööl käivatele aga kolmapäeva
õhtul kell 19.
Igale pühakirja uurijale on töövihik, mis
maksab 6€, aga loodan, et see ei saa
takistuseks osavõtmiseks.
Pühakiri mitmes kohas tuletab meelde, et
mitmed probleemid isiklikus ja koguduse
elus johtuvad just pühakirja vähesest
tundmisest. Selleks muidugi, et seda koos
teha on vaja kahte: otsustada ja tulla kokku.
Miks mitte olla üks neist kogudustest, kus
ka pühakirja tundmine ja uurimine on au
sees!?
Mida suurema hulgaga selles saame osaleda,
seda suurem saab olla ka läbilöök
evangeeliumi levitamisel meie
vastutuspiirkonnas!
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Lastelaager “Võimalik missioon” 4.-6. augustil
Sel aastal toimus üle mitme aja taas lastelaager, mis nii osalejatele kui ka
tegijatele palju rõõmu valmistas. Laager rajanes sõnadeta raamatul, mis esitab
inimese elu ja lunastuse loo läbi viie värvi, milleks on must, punane, valge,
roheline ja kuldne. Koguduse maja ette kerkis telk, kus saime laulda, õppida ja
õpitut meenutada. Telgi kõrvale heiskasime igal päeval laagri viievärvilise
õhupallidest lipu. Tegevusi toimus ka majas – seminaritoas, mis muutus
eriagentide töötoaks, toimus Eleni juhendamisel käeline tegevus ja saalis
vaatasime iga päev järjejuttu Aafrika poisist nimega Madugu. Krista valmistas
ette põneva maastikumängu ja muid toredaid mänge, mis toetasid laagri
sõnumi mõistmist. Merikese juhendamisel kujunes üheks lemmiklauluks
„Seikluse laul“.
Kõige selle juures saime süüa maitsvaid laagritoite, mida valmistasid meile
köögiagendid eesotsas Ailiga, keda aitasid Lilian ja Lea. Põnevust lisasid
päevale vastavalt värvilised magustoidud – kollased banaanid ja sidrunid,
mustsõstrad, punased kirsid, rohelised viinamarjad ja valge magus kreem. Iga
laps sai laagrist kaasa templitega varustatud tegeluskaardi, lauliku ja sõnadeta
raamatu käevõru, mis aitab igapäevaselt õpitut meenutada.
Laagri planeerimisel ja läbiviimisel aitas meid Oleviste lastetöö organisaator ja
„Lapsed Eestis“ juht Ülle Käärik. Oleme talle väga tänulikud nõu ja
materjalide eest, mida ta meile lahkelt jagas. Ülle viis läbi esimese päeva

piiblitunni. Järgmistel päevadel
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tegid seda Irma ja Hannes. Rebeka aitas iga päeva lõpus õpitut läbi toredate
mõistatuste meenutada. Praktilistes küsimustes ei oleks me hakkama saanud
ilma Alarita, kes juhendas telgi püstitamist ja hoidis silma peal tehnilistel
lahendustel. Aitäh kõigile, kes kaasa lõid!
Pühapäevakool algab sel aastal 18. septembril.
Kõik pildid Andrus Annuse fotokogust
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Rosh haShana 5783
Sel korral saabub Iisraeli uusaasta 25.
septembri õhtul. Oleme seda
sündmust tähistanud tantsu, muusika
ja juttudega juba kümme aastat. Sel
aastal on mõte tähistada Rosh
haShana´d väljasõiduga Pärnu
kontserdimajja 24. septembril, kus
esineb tuntud Iisraeli ansambel The
Shuk, mis tähendab eesti keeles
turuplats. Turuplats on olnud läbi
ajaloo kohaks, kus erinevad inimesed
(moslemid, juudid, kristlased)
vahetult suhtlevad. The Shuk ansambli
missioon on muusika kaudu lepitada
ja kutsuda üles dialoogile erinevaid
rahvaid ja usugruppe, samuti
tutvustada Iisraeli kultuuri. Ansambli
muusikavalikust on internetis mitmeid
näiteid (YouTube).
Väljasõidu info:


Väljasõit koguduse maja eest 24.09 kell 16:30

Kontsert kestab 19:30 kuni 21:00

Tagasi Kehras alates umbes 23:30

Hind 35-40 € vastavalt istekoha tüübile.
o 35 € külg- ja keskrõdu tagumised read
o 38 € keskrõdu keskmised read
o 40 € külg- ja keskrõdu esimesed read
o NB! Põrandakohti sellele kontserdile Piletilevis ei müüda
o Hinna sees on nii pilet kui ka transport

Maksta saab koguduse pangaarvele märksõnaga „kontsert“. Kindlasti
märkida ära, kelle eest makse tehakse. Maksta saab ka sularahas Heleni
kätte pühapäeviti peale teenistust. Viimane makseaeg on 11. september.

Infot võib levitada ka sõprade seas
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Võrkpalli heitlustest juba 20. korda
20. kogudustevahelise karikavõistluse tulemused võrkpallis:
1 koht EELK Kanepi koguduse võistkond
2 koht EEKBKL Elva ja Tartu Salemi ühisvõistkond ELSA
3 koht Yeeboy
Osalesid veel Suigu koguduse Tuhat Aastat, Kehra võistkond, Arte (Pärnu
Metodisti kogudus), Olevistest oli 2 võistkonda saavutades 7. ja 9. koha.
Nende vahele mahtus Tallinna Metodisti koguduse võistkond ja turniiritabeli
lõpetas võistkond, mil nimeks Võrgud Välja.
Täpsem info võistkondadest koguduse kodulehel:
https://kehrakogudus.ee/sport
Siinjuures tuleb võistluse hea kordamineku eest tänada kõige rohkem vaeva
näinud Alar Laagrikülli, kelle innukust korraldada annab vaid imetleda. Ja
Võistluste oluliseks osaks on köögibrigaad: Aili, Lea, Lilian ja energiline
Rebeka, kes jõudis peaaegu igale poole kuhu vaja! Tänud muidugi võistluse
peakohtunikule Hanno Kukele, kes juhtis võistlust kindla käega.
Oli imeline spordipäev.
Järgmisel aastal toimub võistlus 12.08.2023 21. korda. Ootame rohket
osavõttu. Võistkonna koosseis on 4 meest ja 2 naist.
Kohtumiseni!

September 2022 7

Koguduse arengufoorum 11.09.2022
Augustikuu infolehes panin kirja valdkonnad, mis koguduses võiks toimida ja
arendada.
Kirja sai kolm väljakutset, mis tuleb meil ühiselt läbi arutada või siis lausa läbi
vaielda.
Mingil hetkel seadis Alland Parman Kehra kogudusele väikese pildi või
graafiku sellest, kuidas kogudust struktuuriliselt ja sisuliselt hästi toimima
panna. Selle materjali võiks nüüd aluseks võtta ja toimima saada. Vaata
eelmise kuu infolehte!
Selgeks peab meil olema saanud Jumala tahe Kehra Koguduse jaoks. Mis see
on? Kas peaksime rohkem pühenduma sissepoole või väljapoole?
Millised tegevused peavad olema rohkem nähtavad ja kuidas me näeme
toimimas Kehra Kogudust tulevikus? Millise koguduse jätame maha
järeltulevale põlvele?
Milline on koguduse ealine kasv lastetööst eakateni? Kas laste- ja noortetöö
toodab koguduse järelkasvu või on need tegevused iseseisvad nähtused?
Kas Ap tegude 2 peatüki mõte, et kogudus viibis päev päevalt osaduses annaks
meile vähemalt selle lootuse, et võiksime enam koos olla kasvõi pühapäeval.
Jumalateenistuse järgne söögiosadus oleks siin arenguks tähtis.
Mõtleme iseeneses juba ette neid mõtteid ja tunnetame läbi enda võimalused ja
samas ka mõtleme läbi selle inimhulga, kes meie isiklikus tutvusringis on
need, kellele saaksime parima sõnumiga tuua elumuutuse.
Võtame siis sellel pühapäeval piisavalt aega, et saaksime need teemad läbi
arutada ja võtta sihipärased otsused vastu!

September 2022 8

Koguduse suvelaagrist
Üle mitme aasta toimus koguduse laager. Saime kokku ja veetsime koos aega.
Muusika külas, suures majas saime nii ööbida, mängida, süüa kui palvetada.
Maja on aastaid olnud laagrikeskuseks, nüüd uute omanikega. Ilmad olid nii
soojad, et iga õhtu sõime ühise perena õues pika laua taga, kauni ja avara
vaatega platsil.
Laagrit ettevalmistades püüdis pastor kõigi juhatuseliikmetega arupidada,
kuidas laagrit sisustada ja läbiviia. Kõigilt saades vastuseks, et otsusta nagu
vaja, saigi laager planeeritud ja organiseeritud vaid pastori poolt. Esialgne
päevaplaan aga jäi osalejate soovil kõrvale. Nii saigi meie laager tõeline
lõõgastus ja puhkerohke ajaveetmine. Kosutust saime ka super, super
maitsvatest roogadest, mida valmistas pastori naine Marju, kes ainukesena
puhata ei saanudki. Oma vabadel päevadel ta vaid teenis kogu päeva. Olime
lummatud kui maitsvalt ta oskas kostitada. Kuna laagriaega sattus ka 20.08,
saime maiustada ka Marju küpsetatud kringliga, mis oli pidupäeva vääriline.
Imeline oli ühiselt Jumalat tänada üksteise ja vaba kodumaa eest.
Pastori naine üllatas ka sellega, et oli kogu seltskonnas parim pinksimängija.
Mõõtu võttis ta vaid parimaga-Alariga, sest köök ju kutsus. Niiviisi koos
ujudes, mängides ja lihtsalt olles, saimegi üksteise kohta ühtteist teada. Kõige
vanem meie seast aga üllatas meid kõiki kõige rohkem, olles kogu aeg
eeskujuks oma suhtumisega, ja kaasas osalemisega, suutis ta ronida ka
kohaliku vaatamisväärsuse Uku kivi otsa, mis on 5,7m kõrge, 10m lai
ja 12,6m pikk. 78 aastane vägev naine ronis kivile, nii et teised hoidsid hinge
kinni. Kuna lastel oli vaja ju ikka ujuma minna, siis viimane ujumine sai
tehtud alles peale kümmet õhtuti, kui juba pime käes oli. Ka sellest üritusest
suutis meie kangelasõde osavõtta. See oli nii rõõmustav.
Laagri mõte oli, et me arutaksime üheskoos, kes me kogudusena oleme ja
kuidas saame jõuda kogukonnani, eelkõige aga kasvada kokku ja tugevaks.
Seda me siis ka arutasime ja praktiseerisime, üksteist teenides ja märgates.
Järg sellele saab tulema visiooni arutlemise koosolekul 11.09.
Pildid Elen Annuse ja Indrek Luide fotokogust
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Ergo
Pärnits.
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
 Koguduse diakonid: Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel,
Lembit Ida, Ergo Pärnits ja Marilys-Mirjam Kurg

2022. aasta palvepartner on Tartu Kristlik Risttee kogudus ja vaimulik
Meelis Kibuspuu. Koduleht www.risttee.ee

Ametlik
Koguduse täisnimi: Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kehra Kogudus;
lühinimi: Kehra Kogudus
Registreerimise number: 80205779
Aadress: Kreutzwaldi 1, Kehra 74306
e-post: info@kehrakogudus.ee
Kodulehekülg: www.kehrakogudus.ee
Noorte facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas
Pangaarve SW: EE372200001120056878 (annetused, kümnis)
Projekt SW: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine)
Projekt SW: EE522200221073343531 (kogudusemaja fassaadi fond)
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis)

September 2022 12

